
التقديرالشهادة المعدلالجنسية الجنساسم الطالب الفرع / القسم الكلية الجامعة ت
نوع الدراسي 

ي/ صباحي 
 
مسائ

سنة التخرج الدور 

2008 - 2007االولصباحيجيد جدابكالوريوس80.656عراقيذكرفهد عبد العزيز حياوي قاسم حاج عالويطب وجراحة عامةالطبنينوى1

2008 - 2007االولصباحيجيدبكالوريوس77.388عراقيةانثىرؤى فيصل محمد صفو الحالوجيطب وجراحة عامةالطبنينوى2

2008 - 2007االولصباحيجيدبكالوريوس75.371عراقيةانثىمي غانم عزيز صالح العكيديطب وجراحة عامةالطبنينوى3

2008 - 2007االولصباحيجيدبكالوريوس75.217عراقيةانثىنعم نافع جميل محمود الخياططب وجراحة عامةالطبنينوى4

2008 - 2007االولصباحيجيدبكالوريوس74.913عراقيةانثىتهاني علي عزيز احمد العبيديطب وجراحة عامةالطبنينوى5

2008 - 2007االولصباحيجيدبكالوريوس74.569عراقيةانثىهديل عاصم ذنون داؤود المشهدانيطب وجراحة عامةالطبنينوى6

2008 - 2007االولصباحيجيدبكالوريوس74.547عراقيةانثىهدى عباس فاضل كاظم الصفارطب وجراحة عامةالطبنينوى7

2008 - 2007االولصباحيجيدبكالوريوس74.122عراقيذكرمحمد ناهل محمد علي سليمانطب وجراحة عامةالطبنينوى8

2008 - 2007االولصباحيجيدبكالوريوس73.551عراقيذكرهدير عصام محمد مصطفى البكريطب وجراحة عامةالطبنينوى9

2008 - 2007االولصباحيجيدبكالوريوس72.844عراقيذكرفاروق مكي عبد الكريم ذنون اليوزبكيطب وجراحة عامةالطبنينوى10

2008 - 2007االولصباحيجيدبكالوريوس72.193عراقيةانثىاسماء محمد شيت  محمود الحياليطب وجراحة عامةالطبنينوى11

2008 - 2007االولصباحيجيدبكالوريوس72.150عراقيذكر شيرزاد خليل سمو حسين الحسنطب وجراحة عامةالطبنينوى12

2008 - 2007االولصباحيجيدبكالوريوس71.742عراقيةانثىرغد نجم عبد هللا خضرالنعيميطب وجراحة عامةالطبنينوى13

2008 - 2007االولصباحيجيدبكالوريوس71.380عراقيذكرعوف عبد الرحمن عبد المجيد حياويطب وجراحة عامةالطبنينوى14

2008 - 2007االولصباحيجيدبكالوريوس70.689عراقيةانثىامنة محمد حازم صالح الرحوطب وجراحة عامةالطبنينوى15

يذكريونس ياسين بالل عبد العزيز الجبوريطب وجراحة عامةالطبنينوى16
 
2008 - 2007االولصباحيمتوسطبكالوريوس69.901عراق

2008 - 2007االولصباحيمتوسطبكالوريوس69.864عراقيةانثىرؤى رائد عبد الجبار سعيد العبيديطب وجراحة عامةالطبنينوى17

يذكرعماد خلف محمد علي الجبوريطب وجراحة عامةالطبنينوى18
 
2008 - 2007االولصباحيمتوسطبكالوريوس69.523عراق

2008 - 2007االولصباحيمتوسطبكالوريوس69.476عراقيةانثىمروج جاسم عيسى حمدان العطيويطب وجراحة عامةالطبنينوى19

يذكر مرثد طالل زيدان عبد بكر المعاضيديطب وجراحة عامةالطبنينوى20
 
2008 - 2007االولصباحيمتوسطبكالوريوس69.254عراق

يذكرمازن نوئيل سليمان داؤود الصقالطب وجراحة عامةالطبنينوى21
 
2008 - 2007االولصباحيمتوسطبكالوريوس69.096عراق

يذكرسيف وعد هللا يونس سليمان العبيديطب وجراحة عامةالطبنينوى22
 
2008 - 2007االولصباحيمتوسطبكالوريوس68.840عراق

2008 - 2007االولصباحيمتوسطبكالوريوس68.652عراقيةانثىفرح مهدي حمزة سلومي الشريفيطب وجراحة عامةالطبنينوى23

يذكرطارق عبيد عزيز محمد الحمدانيطب وجراحة عامةالطبنينوى24
 
2008 - 2007االولصباحيمتوسطبكالوريوس68.545عراق

يذكرزكريا ابراهيم اسماعيل شيت الكلينجطب وجراحة عامةالطبنينوى25
 
2008 - 2007االولصباحيمتوسطبكالوريوس67.765عراق

يذكرزكريا عبد الخالق قاسم محمد الشيخ طب وجراحة عامةالطبنينوى26
 
2008 - 2007االولصباحيمتوسطبكالوريوس67.230عراق

2008 - 2007االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.689عراقيةانثىوسن محمود حسين علي المعماريطب وجراحة عامةالطبنينوى27
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يذكراركان احمد خليل ابراهيم القرغليطب وجراحة عامةالطبنينوى28
 
2008 - 2007االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.542عراق

2008 - 2007االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.121عراقيةانثىنور طارق حسين قاسم المالحطب وجراحة عامةالطبنينوى29

يذكرعمر موفق جبر جاسم الليلةطب وجراحة عامةالطبنينوى30
 
2008 - 2007االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.002عراق

2008 - 2007االولصباحيمتوسطبكالوريوس64.709عراقيةانثىعالية محمد  علي عبد محمد الصائغطب وجراحة عامةالطبنينوى31

2008 - 2007االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.287عراقيةانثىرشا عامر سلمان علي الطائيطب وجراحة عامةالطبنينوى32

2008 - 2007االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.710عراقيةانثىروزين حيدر بديل حسين خدر الجاموسيطب وجراحة عامةالطبنينوى33

2008 - 2007االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.241عراقيةانثىفرح طارق يونس احمد الحياليطب وجراحة عامةالطبنينوى34

2008 - 2007االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.983عراقيةانثى بان عبد الجبار يونس حامد الحبيطيطب وجراحة عامةالطبنينوى35

2008 - 2007االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.909عراقيةانثىنجوى مشعل شعبان عبدهللا الدليطب وجراحة عامةالطبنينوى36

يذكرسعيد رشو سيدو خلف سلوطب وجراحة عامةالطبنينوى37
 
2008 - 2007االولصباحيمتوسطبكالوريوس59.781عراق

2008 - 2007االولصباحيمتوسطبكالوريوس59.357عراقيةانثىنور نوفل محمد صفو الحالوجيطب وجراحة عامةالطبنينوى38

2008 - 2007االولصباحيمتوسطبكالوريوس58.872عراقيةانثىزينة رياض طاهر عبد هللا الحمدانيطب وجراحة عامةالطبنينوى39

2008 - 2007االولصباحيمقبولبكالوريوس58.054عراقيةانثىرنا سالم جميل سليم البحوطب وجراحة عامةالطبنينوى40

يذكرمصعب مازن خليل عموري العموريطب وجراحة عامةالطبنينوى41
 
2008 - 2007االولصباحيمقبولبكالوريوس56.107عراق

يذكرعمر كمال محمد جاسم العانيطب وجراحة عامةالطبنينوى42
 
2008 - 2007االولصباحيمقبولبكالوريوس55.336عراق

يصباحيمقبولبكالوريوس57.545عراقيةانثىزبيدة علي مردان محمدطب وجراحة عامةالطبنينوى43
2008 - 2007الثان 

يذكراحمد نزار ذنون يونسطب وجراحة عامةالطبنينوى44
 
يصباحيمقبولبكالوريوس226 ,54عراق

2008 - 2007الثان 

يذكرعبد الرحمن محمد قاسم محمد اشحادةطب وجراحة عامةالطبنينوى45
 
2009 - 2008االولصباحيجيد جدابكالوريوس80.42عراق

يذكربراء باسم اسحاق متي ريانطب وجراحة عامةالطبنينوى46
 
2009 - 2008االولصباحيجيد بكالوريوس78.72عراق

يذكرارسان عائد رشيد اسحق الشجانيطب وجراحة عامةالطبنينوى47
 
2009 - 2008االولصباحيجيد بكالوريوس77.98عراق

يذكراحمد محمد سعيد عبدهللا عباس ال شروطب وجراحة عامةالطبنينوى48
 
2009 - 2008االولصباحيجيد بكالوريوس76.9عراق

يذكراوس محمد ثابت قاسم طه النعيميطب وجراحة عامةالطبنينوى49
 
2009 - 2008االولصباحيجيد بكالوريوس74.39عراق

2009 - 2008االولصباحيجيد بكالوريوس73.97عراقيةانثىاسيل سالم ابراهيم محمود الطائيطب وجراحة عامةالطبنينوى50

2009 - 2008االولصباحيجيد بكالوريوس73.19عراقيةانثىزينب خالد خليل ناصر الدعمانطب وجراحة عامةالطبنينوى51

يذكرفيصل سعود شعير عويد الجغيفيطب وجراحة عامةالطبنينوى52
 
2009 - 2008االولصباحيجيد بكالوريوس72.56عراق

2009 - 2008االولصباحيجيد بكالوريوس72.05عراقيةانثىامنه عامر محمد يحيى الخياططب وجراحة عامةالطبنينوى53

يذكرعالء محمد علي حسن ال قزانطب وجراحة عامةالطبنينوى54
 
2009 - 2008االولصباحيجيد بكالوريوس71.99عراق
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2009 - 2008االولصباحيمتوسطبكالوريوس69.98عراقيةانثى اسماء محسن عزيز مجيد الحياليطب وجراحة عامةالطبنينوى55

2009 - 2008االولصباحيمتوسطبكالوريوس68.93عراقيةانثى زينة محمد يونس مال هللا النعيميطب وجراحة عامةالطبنينوى56

يذكرعباس كمال ذنون احمد سياه منصوريطب وجراحة عامةالطبنينوى57
 
2009 - 2008االولصباحيمتوسطبكالوريوس68.02عراق

يذكركرم صالح خاير محمد الحديديطب وجراحة عامةالطبنينوى58
 
2009 - 2008االولصباحيمتوسطبكالوريوس67.22عراق

2009 - 2008االولصباحيمتوسطبكالوريوس66.79عراقيةانثىسارة حكمت رشاد شاهين الحمدانيطب وجراحة عامةالطبنينوى59

2009 - 2008االولصباحيمتوسطبكالوريوس66.3عراقيةانثىهدى محمد ياسين حمدون الجبوريطب وجراحة عامةالطبنينوى60

2009 - 2008االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.24عراقيةانثىرلى نجوان توفيق شريف الحاتمطب وجراحة عامةالطبنينوى61

يذكرتيسير جمال الدين فتاح رفعة الصالحيطب وجراحة عامةالطبنينوى62
 
2009 - 2008االولصباحيمتوسطبكالوريوس64.62عراق

يذكرعمر قاسم سعيد ابراهيم المختارطب وجراحة عامةالطبنينوى63
 
2009 - 2008االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.85عراق

2009 - 2008االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.84عراقيةانثىاسماء وليد محمد قاسم الجمعةطب وجراحة عامةالطبنينوى64

يذكروعد فاضل عبد هللا حجي البدرانيطب وجراحة عامةالطبنينوى65
 
2009 - 2008االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.15عراق

يذكريعرب مظلوم عباس منصور االركيطب وجراحة عامةالطبنينوى66
 
2009 - 2008االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.05عراق

يذكرسرباز علي رفعت عثمان الزيباريطب وجراحة عامةالطبنينوى67
 
2009 - 2008االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.57عراق

2009 - 2008االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.09عراقيةانثىسالي رزقو ميخا يونس هوموطب وجراحة عامةالطبنينوى68

2009 - 2008االولصباحيمقبولبكالوريوس59.96عراقيةانثىزينة نافع محمود شهاب البقالطب وجراحة عامةالطبنينوى69

2009 - 2008االولصباحيمقبولبكالوريوس59.95عراقيةانثىحال حسين سلطان محمد العبدطب وجراحة عامةالطبنينوى70

2009 - 2008االولصباحيمقبولبكالوريوس59.75عراقيةانثىاسراء عبد الرحمن صطام احمد الجميليطب وجراحة عامةالطبنينوى71

2009 - 2008االولصباحيمقبولبكالوريوس59.68عراقيةانثىجرا نوفل عبدهللا علي الدلويطب وجراحة عامةالطبنينوى72

2009 - 2008االولصباحيمقبولبكالوريوس59.38عراقيةانثىرؤى طالل عبد الفتاح حامد النعيمي طب وجراحة عامةالطبنينوى73

يذكرايمن احمد علي عيفان العزي طب وجراحة عامةالطبنينوى74
 
2009 - 2008االولصباحيمقبولبكالوريوس59.34عراق

2009 - 2008االولصباحيمقبولبكالوريوس58.93عراقيةانثىريم طه ياسين رملة الجريسيطب وجراحة عامةالطبنينوى75

يذكرعلي فيصل جعفر محمد العسافطب وجراحة عامةالطبنينوى76
 
2009 - 2008االولصباحيمقبولبكالوريوس58.08عراق

يذكرمدين حسون شعبان حمود الجبوري طب وجراحة عامةالطبنينوى77
 
2009 - 2008االولصباحيمقبولبكالوريوس56.3عراق

2009 - 2008االولصباحيمقبولبكالوريوس56.22عراقيةانثىفرح محمود هيالن اسماعيل العزاويطب وجراحة عامةالطبنينوى78

يذكرليث وعد هللا توفيق سليمان التتنجي طب وجراحة عامةالطبنينوى79
 
2009 - 2008االولصباحيمقبولبكالوريوس56.09عراق

يذكرعمر احمد سعيد عبد هللا الحيالي طب وجراحة عامةالطبنينوى80
 
2009 - 2008االولصباحيمقبولبكالوريوس55.58عراق

2009 - 2008االولصباحيمقبولبكالوريوس55.69عراقيةانثىانفال سعد عادل عبد الحديديطب وجراحة عامةالطبنينوى81
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يذكرسطم مطلك احمد نعمة الجبوري طب وجراحة عامةالطبنينوى82
 
2009 - 2008االولصباحيمقبولبكالوريوس55.06عراق

2009 - 2008االولصباحيمقبولبكالوريوس54.68عراقيةانثىالله قدري فوزي محمد الخطيب طب وجراحة عامةالطبنينوى83

2009 - 2008االولصباحيمقبولبكالوريوس54.38عراقيةانثىشيماء عماد الدين محمد سليمان ال دحل طب وجراحة عامةالطبنينوى84

يانثىهاله طه ياس خضير الجبوري طب وجراحة عامةالطبنينوى85
 
2009 - 2008االولصباحيمقبولبكالوريوس54.07عراق

يانثىريان غانم جمعه احمد الحديديطب وجراحة عامةالطبنينوى86
 
يصباحيمقبولبكالوريوس61.450عراق

2009 - 2008الثان 

يذكرتيمور عالء الدين نجم الدين يوسفطب وجراحة عامةالطبنينوى87
 
يصباحيمقبولبكالوريوس57.700عراق

2009 - 2008الثان 

2010 - 2009االولصباحيجيدبكالوريوس75.585عراقيذكرمحمد عبد الكريم حمدي حربي الدليميطب وجراحة عامةالطبنينوى88

2010 - 2009االولصباحيجيدبكالوريوس71.074عراقيةأنثىزهراء رياض عبد اللطيف عبد الرحمنطب وجراحة عامةالطبنينوى89

2010 - 2009االولصباحيمتوسطبكالوريوس68.510عراقيذكرعلي ستار جبار ناصر القيسيطب وجراحة عامةالطبنينوى90

2010 - 2009االولصباحيمتوسطبكالوريوس67.988عراقيةأنثىجمانة خير الدين عبد القادر إسماعيل الدباغطب وجراحة عامةالطبنينوى91

2010 - 2009االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.245عراقيذكرأيمن سعد هللا محمد حسين الزكوطب وجراحة عامةالطبنينوى92

2010 - 2009االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.135عراقيةأنثىسؤدد فارس صالح عطا هللا الجبوريطب وجراحة عامةالطبنينوى93

2010 - 2009االولصباحيمتوسطبكالوريوس64.092عراقيذكرساندي كوركيس ايو كوركيس نعموطب وجراحة عامةالطبنينوى94

2010 - 2009االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.188عراقيذكرهشام توفيق عباس احمد الطحانطب وجراحة عامةالطبنينوى95

2010 - 2009االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.773عراقيةأنثىنور عبد صداع عبد الدليميطب وجراحة عامةالطبنينوى96

2010 - 2009االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.271عراقيذكراحمد رعد عبد الوهاب رشيد السلطانطب وجراحة عامةالطبنينوى97

2010 - 2009االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.571عراقيذكرمحمد مجيد محمد عودة العبيديطب وجراحة عامةالطبنينوى98

2010 - 2009االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.416عراقيةأنثىرباب نبيل احمد جرجيس الحصريطب وجراحة عامةالطبنينوى99

يصباحيمتوسطبكالوريوس67.681عراقيذكراشرف رويد مجيد رشيدطب وجراحة عامةالطبنينوى100
2010 - 2009الثان 

يصباحيمتوسطبكالوريوس63.294عراقيةأنثىإيناس عبد الجبار يونس محمد الدباغطب وجراحة عامةالطبنينوى101
2010 - 2009الثان 

يصباحيمتوسطبكالوريوس62.133عراقيذكراحمد سالم عبد الرزاق حسن العذيبانيطب وجراحة عامةالطبنينوى102
2010 - 2009الثان 

يصباحيمقبولبكالوريوس56.27عراقيةأنثىمروة مؤيد قاسم يحيى البزازطب وجراحة عامةالطبنينوى103
2010 - 2009الثان 

يصباحيمقبولبكالوريوس52.663عراقيةأنثىأسماء سنان إبراهيم عبد الحكيمطب وجراحة عامةالطبنينوى104
2010 - 2009الثان 

2011 - 2010االولصباحيجيدبكالوريوس75.8893عراقيةأنثىميس رافع عزيز خليل العبيديطب وجراحة عامةالطبنينوى105

2011 - 2010االولصباحيجيدبكالوريوس73.4654عراقيأنثىمصطفى نور الدين عبد القادرطب وجراحة عامةالطبنينوى106

2011 - 2010االولصباحيجيدبكالوريوس71.4253عراقيذكريوسف سالمة جمعة محمد الجبوريطب وجراحة عامةالطبنينوى107

2011 - 2010االولصباحيجيدبكالوريوس70.3141عراقيةذكرسارة عبد الحميد فتحي حميدي الحمدانيطب وجراحة عامةالطبنينوى108



التقديرالشهادة المعدلالجنسية الجنساسم الطالب الفرع / القسم الكلية الجامعة ت
نوع الدراسي 

ي/ صباحي 
 
مسائ

سنة التخرج الدور 

2011 - 2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس68.999عراقيةأنثىنور يحيى داؤد وهب المشهدانيطب وجراحة عامةالطبنينوى109

2011 - 2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس68.3036عراقيأنثىوائل عبد هللا فاضل عبد هللا الحياليطب وجراحة عامةالطبنينوى110

2011 - 2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس68.2626عراقيذكرإسالم عبد الستار محمد يونس الطائيطب وجراحة عامةالطبنينوى111

2011 - 2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس68.0999عراقيذكرفهد ماجد ياسين محمد الحسانيطب وجراحة عامةالطبنينوى112

2011 - 2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس67.26عراقيةأنثىمروة عدنان سالم احمد الصفارطب وجراحة عامةالطبنينوى113

2011 - 2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس66.9673عراقيأنثىمحمد ذنون يونس خليل العنازطب وجراحة عامةالطبنينوى114

2011 - 2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.9702عراقيأنثىاحمد مصطفى صالح مصطفى ال سيفوطب وجراحة عامةالطبنينوى115

2011 - 2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.9456عراقيةأنثىأريج إبراهيم عطية حسين الحمدانيطب وجراحة عامةالطبنينوى116

2011 - 2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.5352عراقيةأنثىندى جاسم محمد علي العجيليطب وجراحة عامةالطبنينوى117

2011 - 2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.0659عراقيةذكرندى محمد باقر حيدر حمزة العزيرطب وجراحة عامةالطبنينوى118

2011 - 2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.3909عراقيةانثىفاطمة رياض كمال محمد الحكيمطب وجراحة عامةالطبنينوى119

2011 - 2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.0951عراقيةأنثىبسمة نائل شاكر البياتيطب وجراحة عامةالطبنينوى120

2011 - 2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.0301عراقيةذكربنان حسان شاكر بكر البكرطب وجراحة عامةالطبنينوى121

2011 - 2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.9075عراقيذكرحسام رعد سعد هللا شحاذة العكيديطب وجراحة عامةالطبنينوى122

2011 - 2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.3238عراقيأنثىاحمد أياد محمد عبد هللا العزاويطب وجراحة عامةالطبنينوى123

2011 - 2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.1864عراقيةأنثىبيداء عبد الرحمن عباس محمد قولمانيطب وجراحة عامةالطبنينوى124

2011 - 2010االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.1184عراقيةذكرإيمان أزهر يونس محمد الطائيطب وجراحة عامةالطبنينوى125

2011 - 2010االولصباحيمقبولبكالوريوس59.4665عراقيةأنثىصفا عز الدين مرزا ناصر العباسيطب وجراحة عامةالطبنينوى126

2011 - 2010االولصباحيمقبولبكالوريوس58.6667عراقيةذكرعال علي داؤد خليل العبيديطب وجراحة عامةالطبنينوى127

2011 - 2010االولصباحيمقبولبكالوريوس58.2355عراقيةأنثىمهى نزار نافع عزيز الشماعطب وجراحة عامةالطبنينوى128

2011 - 2010االولصباحيمقبولبكالوريوس58.0612عراقيذكرخلدون عبد القهار سليمان محمدطب وجراحة عامةالطبنينوى129

2011 - 2010االولصباحيمقبولبكالوريوس57.1653عراقيذكرخليل عبد الكريم محمد عبد الكريم الهسنيانيطب وجراحة عامةالطبنينوى130

2011 - 2010االولصباحيمقبولبكالوريوس56.8026عراقيةأنثىهمسة هاني فتحي سلطان الراشديطب وجراحة عامةالطبنينوى131

2011 - 2010االولصباحيمقبولبكالوريوس56.613عراقيةأنثىهند عطا هللا أيوب خلف الجبوريطب وجراحة عامةالطبنينوى132

2011 - 2010االولصباحيمقبولبكالوريوس56.2687عراقيأنثىمحمد خضير عبد هللا احمد العيسىطب وجراحة عامةالطبنينوى133

2011 - 2010االولصباحيمقبولبكالوريوس54.9164عراقيأنثىاوس عبد المجيد محمد مصطفى الدباغطب وجراحة عامةالطبنينوى134

يذكرعماد خالد احمد حامد الصوفيطب وجراحة عامةالطبنينوى135
 
يصباحيمقبولبكالوريوس51.910عراق

2011 - 2010الثان 



التقديرالشهادة المعدلالجنسية الجنساسم الطالب الفرع / القسم الكلية الجامعة ت
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ي/ صباحي 
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سنة التخرج الدور 

 2012 - 2011االولصباحيجيدبكالوريوس79.587عراقيةأنثىرؤى سالم محمود احمد النعيميطب وجراحة عامةالطبنينوى136

 2012 - 2011االولصباحيجيدبكالوريوس79.269عراقيةأنثىدعاء صالح احمد حمد الجميليطب وجراحة عامةالطبنينوى137

 2012 - 2011االولصباحيجيدبكالوريوس78.782عراقيةأنثىصابرين جبار علوان سلمان العكيديطب وجراحة عامةالطبنينوى138

 2012 - 2011االولصباحيجيدبكالوريوس78.273عراقيةأنثىإنعام غانم إبراهيم محمد العباديطب وجراحة عامةالطبنينوى139

 2012 - 2011االولصباحيجيدبكالوريوس76.799عراقيةأنثىمروة صائب غانم محمد السنجريطب وجراحة عامةالطبنينوى140

 2012 - 2011االولصباحيجيدبكالوريوس75.465عراقيةأنثىفاطمة وليد خالد محمد الكوبانيطب وجراحة عامةالطبنينوى141

 2012 - 2011االولصباحيجيدبكالوريوس75.358عراقيةأنثىسارة حمود محمد سند الكربوليطب وجراحة عامةالطبنينوى142

 2012 - 2011االولصباحيجيدبكالوريوس74.57عراقيةأنثىمروة محمد صالح سلمان الرشيديطب وجراحة عامةالطبنينوى143

 2012 - 2011االولصباحيجيدبكالوريوس73.675عراقيةأنثىميس نجدت شكر علي الصالحيطب وجراحة عامةالطبنينوى144

 2012 - 2011االولصباحيجيدبكالوريوس72.784عراقيذكريونس بسام عزيز محمود الخياططب وجراحة عامةالطبنينوى145

 2012 - 2011االولصباحيجيدبكالوريوس72.396عراقيةأنثىأشجان محمد حسين عبد هللا الجبوريطب وجراحة عامةالطبنينوى146

 2012 - 2011االولصباحيجيدبكالوريوس71.616عراقيةأنثىوجدان ناصر احمد زيدان العبيديطب وجراحة عامةالطبنينوى147

 2012 - 2011االولصباحيجيدبكالوريوس70.846عراقيةأنثىبراء سعدي شيت فنش الصفارطب وجراحة عامةالطبنينوى148

 2012 - 2011االولصباحيجيدبكالوريوس70.643عراقيةأنثىسامية سهيل سامي فتحي جقماقجيطب وجراحة عامةالطبنينوى149

 2012 - 2011االولصباحيجيدبكالوريوس70.187عراقيةأنثىمريم رعد إبراهيم قاسم الحجياتطب وجراحة عامةالطبنينوى150

 2012 - 2011االولصباحيجيدبكالوريوس70.18عراقيةأنثىرغده سليمان داؤد سليمان اسطيفانطب وجراحة عامةالطبنينوى151

 2012 - 2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس69.296عراقيذكرغزوان عباس خضير اسكندر العباسيطب وجراحة عامةالطبنينوى152

 2012 - 2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس69.158عراقيةأنثىإسراء حمزة حمادي أيوب القاسمطب وجراحة عامةالطبنينوى153

 2012 - 2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس68.867عراقيذكرمحمد عبداالله عبد الرحمن عبدهللا الشهوانيطب وجراحة عامةالطبنينوى154

 2012 - 2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس67.931عراقيةأنثىعائشة محمد علوان محمد الطواجطب وجراحة عامةالطبنينوى155

 2012 - 2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس67.893عراقيذكرعمر محمد علي عبد الغفورالزموطب وجراحة عامةالطبنينوى156

 2012 - 2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس67.055عراقيةأنثىسرى انمار محمد صبري أيوب الصمديطب وجراحة عامةالطبنينوى157

 2012 - 2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس66.643عراقيذكرعبد المهيمن احمد يحيى أيوب العبيديطب وجراحة عامةالطبنينوى158

 2012 - 2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.588عراقيةأنثىفرح أمير احمد داؤود الرعاشطب وجراحة عامةالطبنينوى159

 2012 - 2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.287عراقيذكرعمر فيصل وعد هللا علي ألشريفيطب وجراحة عامةالطبنينوى160

 2012 - 2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس64.901عراقيذكررافع صالح خضر محمد الجحيشيطب وجراحة عامةالطبنينوى161

 2012 - 2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس64.751عراقيةأنثىشهد وعد هللا فاضل عبد العبيديطب وجراحة عامةالطبنينوى162
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 2012 - 2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.667عراقيذكرعمر رياض رشاد السيد مرعيطب وجراحة عامةالطبنينوى163

 2012 - 2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.118عراقيذكراحمد مردان حمود جاسم البدرانطب وجراحة عامةالطبنينوى164

 2012 - 2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.802عراقيذكرعمر فرحان علي إبراهيم الحمدانيطب وجراحة عامةالطبنينوى165

 2012 - 2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.75عراقيةأنثىهاجر ديار محمد محمودطب وجراحة عامةالطبنينوى166

 2012 - 2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.474عراقيذكرمصطفى مضر غانم يونس الحياليطب وجراحة عامةالطبنينوى167

 2012 - 2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.356عراقيةأنثىنور طارق محمد محي الدين الهاشميطب وجراحة عامةالطبنينوى168

 2012 - 2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.285عراقيذكرمحمد جمال حسين جاسم العتبيطب وجراحة عامةالطبنينوى169

 2012 - 2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.816عراقيذكرعمر محمد غانم شكوري اللهيبيطب وجراحة عامةالطبنينوى170

 2012 - 2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.786عراقيذكرزكريا أمير حسون عبد القادر الهجرطب وجراحة عامةالطبنينوى171

 2012 - 2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.531عراقيذكرعبد الرحمن عبد الكريم إبراهيم جاسم الطائيطب وجراحة عامةالطبنينوى172

 2012 - 2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.491عراقيةأنثىفدوى نبيل عودة ساروجطب وجراحة عامةالطبنينوى173

 2012 - 2011االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.414عراقيذكرعمر حسن إبراهيم زغير البدرانيطب وجراحة عامةالطبنينوى174

 2012 - 2011االولصباحيمقبولبكالوريوس58.696عراقيةأنثىإخالص محمد سعيد حسينطب وجراحة عامةالطبنينوى175

 2012 - 2011االولصباحيمقبولبكالوريوس58.194عراقيذكرسدير هاني حنا يوسف االزخيطب وجراحة عامةالطبنينوى176

 2012 - 2011االولصباحيمقبولبكالوريوس57.355عراقيذكرعلي حميد ياسين قاسم الحاج عبد هللا الدليميطب وجراحة عامةالطبنينوى177

 2012 - 2011االولصباحيمقبولبكالوريوس56.869عراقيةأنثىياسمين فيصل أمين احمد العبيديطب وجراحة عامةالطبنينوى178

 2012 - 2011االولصباحيمقبولبكالوريوس56.53عراقيةأنثىسيوال عبد الغني مصطفى جومرد الجومردطب وجراحة عامةالطبنينوى179

 2012 - 2011االولصباحيمقبولبكالوريوس56.392عراقيذكرموفق محسن ثالج حسين الشعبانيطب وجراحة عامةالطبنينوى180

 2012 - 2011االولصباحيمقبولبكالوريوس56.123عراقيذكرخالد وليد فرحان محمد الجبوريطب وجراحة عامةالطبنينوى181

يطب وجراحة عامةالطبنينوى182
ن خضن الخاتونن  2012 - 2011االولصباحيمقبولبكالوريوس52.284عراقيذكرمسعود محمود ياسير

يصباحيمقبولبكالوريوس53.219عراقيذكروليد عبداالله يونس الدباغطب وجراحة عامةالطبنينوى183
 2012 - 2011الثان 

يصباحيمقبولبكالوريوس52.083عراقيذكرعمر سليمان جلود سليمان ال سعدونطب وجراحة عامةالطبنينوى184
 2012 - 2011الثان 

يصباحيمقبولبكالوريوس51.518عراقيذكرمحمد نزار ذنون يونس الشامدينطب وجراحة عامةالطبنينوى185
 2012 - 2011الثان 

يصباحيمقبولبكالوريوس51.22عراقيةأنثىنبأ منذر خلف رشيد العزاويطب وجراحة عامةالطبنينوى186
 2012 - 2011الثان 

يذكراحمد منهل طه اسماعيل العبيديطب وجراحة عامةالطبنينوى187
 
2013 - 2012االولصباحيجيدبكالوريوس79.028عراق

يطب وجراحة عامةالطبنينوى188
2013 - 2012االولصباحيجيدبكالوريوس77.871عراقيةانثىنور رياض يونس محمد الطان 

2013 - 2012االولصباحيجيدبكالوريوس77.247عراقيةانثىعبير وليد سعيد قاسم العبيديطب وجراحة عامةالطبنينوى189
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2013 - 2012االولصباحيجيدبكالوريوس75.775عراقيةانثىايناس طه محمد يونس الحديديطب وجراحة عامةالطبنينوى190

يانثىمريم فارس صالح محمد القصابطب وجراحة عامةالطبنينوى191
 
2013 - 2012االولصباحيجيدبكالوريوس74.848عراق

يطب وجراحة عامةالطبنينوى192 2013 - 2012االولصباحيجيدبكالوريوس73.403عراقيةانثىهبة جمال احمد صفوالحالوج 

يطب وجراحة عامةالطبنينوى193
يذكرعالء جميل تركي حمادي الطان 

 
2013 - 2012االولصباحيجيدبكالوريوس73.4عراق

يذكرسعد خالد عيىس رمان السبعاويطب وجراحة عامةالطبنينوى194
 
2013 - 2012االولصباحيجيدبكالوريوس72.129عراق

2013 - 2012االولصباحيجيدبكالوريوس71.564عراقيةانثىرسى طارق محمد الحميدطب وجراحة عامةالطبنينوى195

2013 - 2012االولصباحيجيدبكالوريوس71.544عراقيةانثىحنان مازن صديق محمد علي زكرياطب وجراحة عامةالطبنينوى196

2013 - 2012االولصباحيجيدبكالوريوس71.178عراقيةانثىبسمة عبد المجيد ابراهيم محمد الرجبطب وجراحة عامةالطبنينوى197

يذكرفارس فاضل سلمان الجبوريطب وجراحة عامةالطبنينوى198
 
2013 - 2012االولصباحيجيدبكالوريوس71.112عراق

2013 - 2012االولصباحيجيدبكالوريوس70.822عراقيةانثىايمان محمد طاهر ويس موىس ذو الفقارطب وجراحة عامةالطبنينوى199

يطب وجراحة عامةالطبنينوى200
اء رياض محمد عبدهللا السامانن يذكلرالي 

 
2013 - 2012االولصباحيمتوسطبكالوريوس69.541عراق

2013 - 2012االولصباحيمتوسطبكالوريوس69.478عراقيةذكرلؤي عبد الستار سعدهللا احمدالحنكاويطب وجراحة عامةالطبنينوى201

يف عبد العزيز طب وجراحة عامةالطبنينوى202 يانثىنرجس قصي محمد رسر
 
2013 - 2012االولصباحيمتوسطبكالوريوس69.23عراق

2013 - 2012االولصباحيمتوسطبكالوريوس68.87عراقيةانثىصفا محمد حمدون مال هللا الحياليطب وجراحة عامةالطبنينوى203

2013 - 2012االولصباحيمتوسطبكالوريوس68.758عراقيةانثىرؤى خالد حمدي صالح الوتارطب وجراحة عامةالطبنينوى204

ي جهاد يحير العطارطب وجراحة عامةالطبنينوى205
2013 - 2012االولصباحيمتوسطبكالوريوس67.803عراقيةانثىأمنة هانن

ن البدرطب وجراحة عامةالطبنينوى206 يذكرفاروق عبد القادر علي حسير
 
2013 - 2012االولصباحيمتوسطبكالوريوس66.618عراق

2013 - 2012االولصباحيمتوسطبكالوريوس66.082عراقيةانثىعلياء فارس محمود احمد الحياليطب وجراحة عامةالطبنينوى207

2013 - 2012االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.398عراقيةانثىأية عبد الحميد فتحي حميدي النعلبندطب وجراحة عامةالطبنينوى208

2013 - 2012االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.124عراقيةانثىهالة ذنون محمد يونس اسماعيل عموريطب وجراحة عامةالطبنينوى209

طب وجراحة عامةالطبنينوى210
ي  2013 - 2012االولصباحيمتوسطبكالوريوس64.162عراقيةانثىاسماء مازن زامل هايس الخزرج 

2013 - 2012االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.921عراقيةانثىرجاء حديد عبد حمد السبعاويطب وجراحة عامةالطبنينوى211

يذكرمحمد مخلص رجب رحيم النعيميطب وجراحة عامةالطبنينوى212
 
2013 - 2012االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.892عراق

يطب وجراحة عامةالطبنينوى213 يذكرعمراسماعيل عبد حمادي الجنان 
 
2013 - 2012االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.668عراق

يذكراحمد مازن محمد عادل محمد العباىسيطب وجراحة عامةالطبنينوى214
 
2013 - 2012االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.528عراق

ن علي محمود الجميليطب وجراحة عامةالطبنينوى215 2013 - 2012االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.441عراقيةانثىشيماء حسير

يذكرعبد القادر لؤي عبد القادر حميد الحياليطب وجراحة عامةالطبنينوى216
 
2013 - 2012االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.268عراق



التقديرالشهادة المعدلالجنسية الجنساسم الطالب الفرع / القسم الكلية الجامعة ت
نوع الدراسي 
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2013 - 2012االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.234عراقيةانثىنور يوسف حسن صالح الدليميطب وجراحة عامةالطبنينوى217

يذكرمحمد سعيد صالح محمدالعبيديطب وجراحة عامةالطبنينوى218
 
2013 - 2012االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.197عراق

يطب وجراحة عامةالطبنينوى219
يذكرخلدون فازع عبد الحديي 

 
2013 - 2012االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.884عراق

يذكروضاء عبد المحسن محمد صالح العبيديطب وجراحة عامةالطبنينوى220
 
2013 - 2012االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.235عراق

يذكرخالد احمد عواد احمد العليطب وجراحة عامةالطبنينوى221
 
2013 - 2012االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.939عراق

2013 - 2012االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.87عراقيةانثىفرح شامل جياد حامد العبيديطب وجراحة عامةالطبنينوى222

يطب وجراحة عامةالطبنينوى223
2013 - 2012االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.657عراقيةانثىمها عبدالحافظ سحري يونس الطان 

2013 - 2012االولصباحيمقبولبكالوريوس59.344عراقيةانثىشهد لقمان يونس محمدطب وجراحة عامةالطبنينوى224

يذكرسيف رعد شاكر عبدالجبار الخطيب طب وجراحة عامةالطبنينوى225
 
2013 - 2012االولصباحيمقبولبكالوريوس59.204عراق

ن الختانطب وجراحة عامةالطبنينوى226 2013 - 2012االولصباحيمقبولبكالوريوس58.846عراقيةانثىزهراء محمود احمد حسير

يذكرزيد فائق شاكر ركوان الراويطب وجراحة عامةالطبنينوى227
 
2013 - 2012االولصباحيمقبولبكالوريوس58.363عراق

2013 - 2012االولصباحيمقبولبكالوريوس57.545عراقيةانثىرشا مزاحم شحاذة مضحي الجواريطب وجراحة عامةالطبنينوى228

يذكركرم رمزي عناد حامد السليمطب وجراحة عامةالطبنينوى229
 
2013 - 2012االولصباحيمقبولبكالوريوس55.859عراق

يذكرمحمد عماد محمد احمد حسن جاجانطب وجراحة عامةالطبنينوى230
 
2013 - 2012االولصباحيمقبولبكالوريوس54.613عراق

الجبوري طب وجراحة عامةالطبنينوى231 2013 - 2012االولصباحيمقبولبكالوريوس54.282عراقيةانثىهبة طه ياس خضن

2013 - 2012االولصباحيمقبولبكالوريوس53.342عراقيةانثىمرح اديب احمد العنازطب وجراحة عامةالطبنينوى232

ن دبيس دلوطب وجراحة عامةالطبنينوى233 يذكراحمد عبد هللا حسير
 
يصباحيمقبولبكالوريوس52.899عراق

2013 - 2012الثان 

يذكراوس معن نوري يحيىطب وجراحة عامةالطبنينوى234
 
2014 - 2013االولصباحيجيد جدا بكالوريوس83.353عراق

2014 - 2013االولصباحيجيد جدا بكالوريوس83.207عراقيةانثىاروى رياض خليل داؤودطب وجراحة عامةالطبنينوى235

2014 - 2013االولصباحيجيد جدا بكالوريوس81.526عراقيةانثىداليا عبد العزيز محمود مصطفىطب وجراحة عامةالطبنينوى236

2014 - 2013االولصباحيجيد بكالوريوس79.104عراقيةانثىحنين وعد هللا حبيب سعيدطب وجراحة عامةالطبنينوى237

يذكرحسن محمد احمدطب وجراحة عامةالطبنينوى238
 
2014 - 2013االولصباحيجيد بكالوريوس77.345عراق

2014 - 2013االولصباحيجيد بكالوريوس76.255عراقيةانثىآمنه سالم محمد يعقوبطب وجراحة عامةالطبنينوى239

2014 - 2013االولصباحيجيد بكالوريوس74.689عراقيةانثىسارة صالح جلعو اذيابطب وجراحة عامةالطبنينوى240

يذكرعزام ثائر حازم محمدطب وجراحة عامةالطبنينوى241
 
2014 - 2013االولصباحيجيد بكالوريوس74.575عراق

يذكراشرف اكرم حميد احمدطب وجراحة عامةالطبنينوى242
 
2014 - 2013االولصباحيجيد بكالوريوس73.917عراق

2014 - 2013االولصباحيجيد بكالوريوس72.623عراقيةانثىهبه خالد حاتمطب وجراحة عامةالطبنينوى243



التقديرالشهادة المعدلالجنسية الجنساسم الطالب الفرع / القسم الكلية الجامعة ت
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2014 - 2013االولصباحيجيد بكالوريوس71.997عراقيةانثىشهباء احمد خلفطب وجراحة عامةالطبنينوى244

2014 - 2013االولصباحيجيد بكالوريوس71.605عراقيةانثىمنتهى عبد هللا رشيد سليمانطب وجراحة عامةالطبنينوى245

2014 - 2013االولصباحيجيد بكالوريوس71.131عراقيةانثىآمنه ناصر عبود حسنطب وجراحة عامةالطبنينوى246

يذكرمحمد نضال احمد يحيىطب وجراحة عامةالطبنينوى247
 
2014 - 2013االولصباحيمتوسطبكالوريوس69.968عراق

2014 - 2013االولصباحيمتوسطبكالوريوس69.574عراقيةانثىوفاء دانيال جبو متيطب وجراحة عامةالطبنينوى248

2014 - 2013االولصباحيمتوسطبكالوريوس69.166عراقيةانثىفرح سعد احمد صالحطب وجراحة عامةالطبنينوى249

يذكربالل مظفر حاتم لطيفطب وجراحة عامةالطبنينوى250
 
2014 - 2013االولصباحيمتوسطبكالوريوس68.687عراق

2014 - 2013االولصباحيمتوسطبكالوريوس67.184عراقيةانثىنورا جهاد حمد يوسفطب وجراحة عامةالطبنينوى251

يذكرجزيل يزن يونس عبد هللاطب وجراحة عامةالطبنينوى252
 
2014 - 2013االولصباحيمتوسطبكالوريوس66.161عراق

يانثىشروق حسام الدين عبد حسينطب وجراحة عامةالطبنينوى253
 
2014 - 2013االولصباحيمتوسطبكالوريوس66.019عراق

2014 - 2013االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.494عراقيةانثىطيبه وسام انيس خماسطب وجراحة عامةالطبنينوى254

يذكرمازن دهار عمر بشارطب وجراحة عامةالطبنينوى255
 
2014 - 2013االولصباحيمتوسطبكالوريوس64.664عراق

2014 - 2013االولصباحيمتوسطبكالوريوس64.330عراقيةانثىاسراء خلف ابراهيمطب وجراحة عامةالطبنينوى256

يذكرمحمد ابراهيم خليل عليطب وجراحة عامةالطبنينوى257
 
2014 - 2013االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.773عراق

يذكرزيد محسن علي احمدطب وجراحة عامةالطبنينوى258
 
2014 - 2013االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.600عراق

يذكرغازي فيصل عبد هللا عونطب وجراحة عامةالطبنينوى259
 
2014 - 2013االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.588عراق

2014 - 2013االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.504عراقيةانثىابتهال يونس ياسين محمدطب وجراحة عامةالطبنينوى260

2014 - 2013االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.217عراقيةانثىعايدة علي عرب عبد هللاطب وجراحة عامةالطبنينوى261

2014 - 2013االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.114عراقيةانثىرؤى داؤود متي داؤودطب وجراحة عامةالطبنينوى262

2014 - 2013االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.694عراقيةانثىميس سامي نوري زيادطب وجراحة عامةالطبنينوى263

يذكرعبيدة عبد الكريم محمود حسينطب وجراحة عامةالطبنينوى264
 
2014 - 2013االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.473عراق

يذكراحمد وليد خليل قاسمطب وجراحة عامةالطبنينوى265
 
2014 - 2013االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.294عراق

2014 - 2013االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.238عراقيةانثىانفال داهش حامدطب وجراحة عامةالطبنينوى266

يذكرعلي عباس جاسمطب وجراحة عامةالطبنينوى267
 
2014 - 2013االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.042عراق

2014 - 2013االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.040عراقيةانثىاسراء محمد توفيقطب وجراحة عامةالطبنينوى268

يذكرجنيد محمد امينطب وجراحة عامةالطبنينوى269
 
2014 - 2013االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.682عراق

2014 - 2013االولصباحيمقبولبكالوريوس59.797عراقيةانثىسجا زهير صالح محمد عليطب وجراحة عامةالطبنينوى270
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2014 - 2013االولصباحيمقبولبكالوريوس59.462عراقيةانثىامنية واثق مصطفى يونسطب وجراحة عامةالطبنينوى271

2014 - 2013االولصباحيمقبولبكالوريوس59.103عراقيةانثىشيماء ذنون يونس فتحيطب وجراحة عامةالطبنينوى272

يذكراياد فاروق محمد سعيدطب وجراحة عامةالطبنينوى273
 
2014 - 2013االولصباحيمقبولبكالوريوس58.783عراق

يذكررشيد قيس رشيدطب وجراحة عامةالطبنينوى274
 
2014 - 2013االولصباحيمقبولبكالوريوس58.778عراق

2014 - 2013االولصباحيمقبولبكالوريوس58.573عراقيةذكرايثار اياد احمدطب وجراحة عامةالطبنينوى275

يذكرمثنى سليمان خضير يونسطب وجراحة عامةالطبنينوى276
 
2014 - 2013االولصباحيمقبولبكالوريوس57.933عراق

2014 - 2013االولصباحيمقبولبكالوريوس57.906عراقيةانثىشهد فالح عبد هللاطب وجراحة عامةالطبنينوى277

2014 - 2013االولصباحيمقبولبكالوريوس57.881عراقيةانثىمريم نزار ذنون يونسطب وجراحة عامةالطبنينوى278

يذكرفادي اركان جهاد يعقوبطب وجراحة عامةالطبنينوى279
 
2014 - 2013االولصباحيمقبولبكالوريوس57.794عراق

يذكرعماد صالح سلطانطب وجراحة عامةالطبنينوى280
 
2014 - 2013االولصباحيمقبولبكالوريوس57.694عراق

2014 - 2013االولصباحيمقبولبكالوريوس57.637عراقيةانثىرؤى محمود احمدطب وجراحة عامةالطبنينوى281

يذكريونس ذنون يونسطب وجراحة عامةالطبنينوى282
 
2014 - 2013االولصباحيمقبولبكالوريوس57.505عراق

2014 - 2013االولصباحيمقبولبكالوريوس57.501عراقيةانثىآمنه حوفزان محمد خليلطب وجراحة عامةالطبنينوى283

2014 - 2013االولصباحيمقبولبكالوريوس57.423عراقيةانثىمروة سالم محمود حميدانطب وجراحة عامةالطبنينوى284

2014 - 2013االولصباحيمقبولبكالوريوس56.825عراقيةانثىسلوان طه سرهيدطب وجراحة عامةالطبنينوى285

2014 - 2013االولصباحيمقبولبكالوريوس56.823عراقيةانثىسارة احمد سعيد عبد هللاطب وجراحة عامةالطبنينوى286

يذكرفهد فارس خليل شاهينطب وجراحة عامةالطبنينوى287
 
2014 - 2013االولصباحيمقبولبكالوريوس56.734عراق

يذكراسامه نوح ابراهيم موسىطب وجراحة عامةالطبنينوى288
 
2014 - 2013االولصباحيمقبولبكالوريوس55.656عراق

2014 - 2013االولصباحيمقبولبكالوريوس55.097عراقيةانثىاسماء ابراهيم محمد جاسمطب وجراحة عامةالطبنينوى289

يذكرمحمد عبد الجبار محمد حسنطب وجراحة عامةالطبنينوى290
 
2014 - 2013االولصباحيمقبولبكالوريوس54.684عراق

يذكرعمر كريم نجم عبد الرماحيطب وجراحة عامةالطبنينوى291
 
2014 - 2013االولصباحيمقبولبكالوريوس53.836عراق

2014 - 2013االولصباحيمقبولبكالوريوس53.781عراقيةانثىنور خالد محمد خليلطب وجراحة عامةالطبنينوى292

2014 - 2013االولصباحيمقبولبكالوريوس51.362عراقيةانثىعال منذر خلفطب وجراحة عامةالطبنينوى293

يصباحيمقبولبكالوريوس65.418عراقيةانثىرنا اكرم عز الدينطب وجراحة عامةالطبنينوى294
2014 - 2013الثان 

يصباحيمقبولبكالوريوس54.645عراقيةانثىاطياف يوسف يونسطب وجراحة عامةالطبنينوى295
2014 - 2013الثان 

2015 - 2014االولصباحيجيد جدابكالوريوس81.866عراقيةانثىرغد يعرب احمد محمود ألزبيديطب وجراحة عامةالطبنينوى296

يذكرمحمد وعد شكر محمود العكيديطب وجراحة عامةالطبنينوى297
 
2015 - 2014االولصباحيجيد جدابكالوريوس81.825عراق
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يذكرتيسير احمد سلمانطب وجراحة عامةالطبنينوى298
 
2015 - 2014االولصباحيجيدبكالوريوس79.312عراق

2015 - 2014االولصباحيجيدبكالوريوس76.636عراقيةأنثىسحر صالح طه حمادي البدرانيطب وجراحة عامةالطبنينوى299

2015 - 2014االولصباحيجيدبكالوريوس76.581عراقيةأنثىشهد شهاب احمد أمينطب وجراحة عامةالطبنينوى300

يذكرليث احمد رمضان مصطفى الجبوريطب وجراحة عامةالطبنينوى301
 
2015 - 2014االولصباحيجيدبكالوريوس74.902عراق

يذكرعبد السالم ناهض ادريس مجيد السالمطب وجراحة عامةالطبنينوى302
 
2015 - 2014االولصباحيجيدبكالوريوس74.157عراق

2015 - 2014االولصباحيجيدبكالوريوس72.897عراقيةانثىنور خميس فتحي علي البدرانيطب وجراحة عامةالطبنينوى303

يذكرمحمد احمد جاسم عطية الجبوريطب وجراحة عامةالطبنينوى304
 
2015 - 2014االولصباحيجيدبكالوريوس72.824عراق

2015 - 2014االولصباحيجيدبكالوريوس72.49عراقيةانثىسفانة يوسف محمد مصطفىطب وجراحة عامةالطبنينوى305

يذكرابراهيم عبد الرزاق حسن عليطب وجراحة عامةالطبنينوى306
 
2015 - 2014االولصباحيجيدبكالوريوس72.46عراق

2015 - 2014االولصباحيجيدبكالوريوس71.476عراقيةانثىروعه رعد هادي مصطفىطب وجراحة عامةالطبنينوى307

يذكرمحمد محي الدين هادي حسين النعيميطب وجراحة عامةالطبنينوى308
 
2015 - 2014االولصباحيجيدبكالوريوس70.973عراق

يذكرعلي محمد علي احمدطب وجراحة عامةالطبنينوى309
 
2015 - 2014االولصباحيجيدبكالوريوس70.114عراق

يانثىميسرة زهير سعيد عبد الرزاقطب وجراحة عامةالطبنينوى310
 
2015 - 2014االولصباحيجيدبكالوريوس70.111عراق

يذكرلهيب هيمان فاضل احمد العمريطب وجراحة عامةالطبنينوى311
 
2015 - 2014االولصباحيمتوسطبكالوريوس68.343عراق

2015 - 2014االولصباحيمتوسطبكالوريوس68.259عراقيةانثىريام حسين محمد خلفطب وجراحة عامةالطبنينوى312

2015 - 2014االولصباحيمتوسطبكالوريوس68.015عراقيةانثىشهد حسان عثمان محمد توفيقطب وجراحة عامةالطبنينوى313

2015 - 2014االولصباحيمتوسطبكالوريوس67.439عراقيةانثىزينة مبدر محمد عبد هللاطب وجراحة عامةالطبنينوى314

يذكرايمن حميد رشيد مصلح الجحيشيطب وجراحة عامةالطبنينوى315
 
2015 - 2014االولصباحيمتوسطبكالوريوس66.245عراق

يذكرحسان غزوان ذياب حسنطب وجراحة عامةالطبنينوى316
 
2015 - 2014االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.563عراق

يذكرمحمود عادل عزيزطب وجراحة عامةالطبنينوى317
 
2015 - 2014االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.068عراق

2015 - 2014االولصباحيمتوسطبكالوريوس64.982عراقيةانثىرهام سمير اجمد محمدطب وجراحة عامةالطبنينوى318

يذكرنوزاد محمد حسنطب وجراحة عامةالطبنينوى319
 
2015 - 2014االولصباحيمتوسطبكالوريوس64.564عراق

2015 - 2014االولصباحيمتوسطبكالوريوس64.189عراقيةانثىنور اياد ابراهيم عبد هللا العالفطب وجراحة عامةالطبنينوى320

يذكروسام محمد اسماعيلطب وجراحة عامةالطبنينوى321
 
2015 - 2014االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.676عراق

2015 - 2014االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.391عراقيةانثىشهد ابراهيم سبعطب وجراحة عامةالطبنينوى322

2015 - 2014االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.82عراقيةانثىجوان جاسم حمد محمد الجبوريطب وجراحة عامةالطبنينوى323

2015 - 2014االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.66عراقيةانثىحنان رفيق عبدالكريمطب وجراحة عامةالطبنينوى324
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يذكرعماد علي محمد صالح سبعاويطب وجراحة عامةالطبنينوى325
 
2015 - 2014االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.405عراق

2015 - 2014االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.497عراقيةانثىمها محمد جبر محمد ألشرابيطب وجراحة عامةالطبنينوى326

2015 - 2014االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.482عراقيةانثىهاجر احمد سلمان خلفطب وجراحة عامةالطبنينوى327

يذكرزيد ماجد قاسم محمد الهاشميطب وجراحة عامةالطبنينوى328
 
2015 - 2014االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.442عراق

2015 - 2014االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.412عراقيةانثىسيماء حسين صبري عليطب وجراحة عامةالطبنينوى329

يذكرخالد عبد الرزاق عايد حشاشطب وجراحة عامةالطبنينوى330
 
2015 - 2014االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.941عراق

يذكرمتي مؤيد أفرامطب وجراحة عامةالطبنينوى331
 
2015 - 2014االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.88عراق

2015 - 2014االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.805عراقيةانثىعائشة نوفل اسماعيلطب وجراحة عامةالطبنينوى332

يذكراسالم امين محي الدينطب وجراحة عامةالطبنينوى333
 
2015 - 2014االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.721عراق

يذكراحمد محمد حسين كاظمطب وجراحة عامةالطبنينوى334
 
2015 - 2014االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.688عراق

يذكرنوار عبد الباسط ابراهيم ذنونطب وجراحة عامةالطبنينوى335
 
2015 - 2014االولصباحيمقبولبكالوريوس59.446عراق

يذكرورنس يونس مزلوفطب وجراحة عامةالطبنينوى336
 
2015 - 2014االولصباحيمقبولبكالوريوس59.29عراق

2015 - 2014االولصباحيمقبولبكالوريوس59.115عراقيةانثىهبة حسين جوادطب وجراحة عامةالطبنينوى337

يذكرعبد الستار احمد سعيد نعمةطب وجراحة عامةالطبنينوى338
 
2015 - 2014االولصباحيمقبولبكالوريوس58.839عراق

2015 - 2014االولصباحيمقبولبكالوريوس58.508عراقيةانثىازهار مجيد اسماعيل محمدطب وجراحة عامةالطبنينوى339

يذكرفاروق عادل توفيقطب وجراحة عامةالطبنينوى340
 
2015 - 2014االولصباحيمقبولبكالوريوس57.895عراق

يصباحيمقبولبكالوريوس57.615عراقيةانثىاسراء جاسم محمد رجبطب وجراحة عامةالطبنينوى341
2015 - 2014الثان 

يصباحيمقبولبكالوريوس56.517عراقيةانثىرحمة محمود عبد هللا حسن الحديديطب وجراحة عامةالطبنينوى342
2015 - 2014الثان 

يصباحيمقبولبكالوريوس53.203عراقيةانثىسرى طيار جعفرطب وجراحة عامةالطبنينوى343
2015 - 2014الثان 

2016 - 2015االولصباحيجيد جدابكالوريوس82.347عراقيةانثىهدير سعد دانيالطب وجراحة عامةالطبنينوى344

2016 - 2015االولصباحيجيد جدابكالوريوس80.09عراقيةانثىرحمة اكرم رشاد احمد الخيروطب وجراحة عامةالطبنينوى345

يذكريونس زينل خليلطب وجراحة عامةالطبنينوى346
 
2016 - 2015االولصباحيجيدبكالوريوس78.275عراق

يذكرمصطفى خميس محسن صميططب وجراحة عامةالطبنينوى347
 
2016 - 2015االولصباحيجيدبكالوريوس77.911عراق

2016 - 2015االولصباحيجيدبكالوريوس77.155عراقيةانثىزهراء اكرم يحيىطب وجراحة عامةالطبنينوى348

يذكرحارث وليد قاسم يحيى قبعطب وجراحة عامةالطبنينوى349
 
2016 - 2015االولصباحيجيدبكالوريوس76.193عراق

2016 - 2015االولصباحيجيدبكالوريوس73.698عراقيةانثىزينب خالد محمد سعيد عبد هللا المعلمطب وجراحة عامةالطبنينوى350

2016 - 2015االولصباحيجيدبكالوريوس71.686عراقيةانثىنورا نبيل هادي بطرسطب وجراحة عامةالطبنينوى351



التقديرالشهادة المعدلالجنسية الجنساسم الطالب الفرع / القسم الكلية الجامعة ت
نوع الدراسي 

ي/ صباحي 
 
مسائ

سنة التخرج الدور 

2016 - 2015االولصباحيجيدبكالوريوس71.61عراقيةانثىرند وليد وعد هللا عليطب وجراحة عامةالطبنينوى352

2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس69.446عراقيةانثىحنين سعيد حميد عبودطب وجراحة عامةالطبنينوى353

يذكرعبد هللا مناور عبد حمد المحمديطب وجراحة عامةالطبنينوى354
 
2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس69.058عراق

يذكرعارف محمد عارف محمد العزاويطب وجراحة عامةالطبنينوى355
 
2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس68.622عراق

يذكراباء نوري عبدطب وجراحة عامةالطبنينوى356
 
2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس68.496عراق

2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس67.858عراقيةانثىتقى راجح خير الدين عبد اللطيف التوتنجيطب وجراحة عامةالطبنينوى357

يذكرمحمد حامد الياسطب وجراحة عامةالطبنينوى358
 
2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس67.118عراق

يذكراحمد قصي حميد مجيد العانيطب وجراحة عامةالطبنينوى359
 
2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس66.987عراق

2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس66.043عراقيةانثىكلزار عدوي عبد هللا محيرطب وجراحة عامةالطبنينوى360

2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.796عراقيةانثىريم حسين علي سليمان الجبوريطب وجراحة عامةالطبنينوى361

2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.238عراقيةانثىضفاف حيدر بديل حسينطب وجراحة عامةالطبنينوى362

2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.156عراقيةانثىسارة عباس فاضل علي العزاويطب وجراحة عامةالطبنينوى363

2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.122عراقيةانثىزينة طارق سالم احمد حامد العالفطب وجراحة عامةالطبنينوى364

2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس64.24عراقيةانثىكاثرين حسن درويشطب وجراحة عامةالطبنينوى365

2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.849عراقيةانثىسماح انور سالم الياسطب وجراحة عامةالطبنينوى366

يذكرعمر زهير احمود صالحطب وجراحة عامةالطبنينوى367
 
2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.567عراق

يذكرعلي باسم محمد حاجمطب وجراحة عامةالطبنينوى368
 
2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.371عراق

2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.359عراقيةانثىمآب حسن عبدهللا محمود الدباغطب وجراحة عامةالطبنينوى369

2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.194عراقيةانثىهدى مهدي صالح ايوبطب وجراحة عامةالطبنينوى370

يذكروائل نوري طركي عباس الجميليطب وجراحة عامةالطبنينوى371
 
2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.034عراق

يذكركمال مشكو مراد عليطب وجراحة عامةالطبنينوى372
 
2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.019عراق

يذكرهاني احمد هاني ذنون ال رضوانطب وجراحة عامةالطبنينوى373
 
2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.783عراق

يذكرعبد هللا يوسف خضر اسماعيلطب وجراحة عامةالطبنينوى374
 
2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.514عراق

يذكراحمد زهير ابراهيم محمود الناصريطب وجراحة عامةالطبنينوى375
 
2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.208عراق

يذكراسماعيل سليمان حسنطب وجراحة عامةالطبنينوى376
 
2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.109عراق

2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.734عراقيةانثىاوراد عبد الغفور محمد صالحطب وجراحة عامةالطبنينوى377

2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.619عراقيةانثىنور الهام فيصل ناصحطب وجراحة عامةالطبنينوى378
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2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.069عراقيةانثىسجى خالد ذنون يونس الطائيطب وجراحة عامةالطبنينوى379

2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.039عراقيةانثىصبا عامر جرجيسطب وجراحة عامةالطبنينوى380

يذكرحسين سعيد حسنطب وجراحة عامةالطبنينوى381
 
2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.655عراق

يذكرحسن علي محمد ايوب الطائيطب وجراحة عامةالطبنينوى382
 
2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.321عراق

يذكرعمر مؤيد عبد هللا محمد الحياليطب وجراحة عامةالطبنينوى383
 
2016 - 2015االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.278عراق

يذكرسعود طالل محمود الصفارطب وجراحة عامةالطبنينوى384
 
2016 - 2015االولصباحيمقبولبكالوريوس59.89عراق

2016 - 2015االولصباحيمقبولبكالوريوس59.588عراقيةانثىامنة رضوان عبد المجيد شوقي البكريطب وجراحة عامةالطبنينوى385

يذكرمحمد سعد محمد ايوب الطائيطب وجراحة عامةالطبنينوى386
 
2016 - 2015االولصباحيمقبولبكالوريوس59.419عراق

2016 - 2015االولصباحيمقبولبكالوريوس59.323عراقيةانثىهديل قاسم احمد سليمانطب وجراحة عامةالطبنينوى387

2016 - 2015االولصباحيمقبولبكالوريوس58.991عراقيةانثىمنه صالح عباسطب وجراحة عامةالطبنينوى388

يذكرطي مجدي عبد الموجود حيدر الطائيطب وجراحة عامةالطبنينوى389
 
2016 - 2015االولصباحيمقبولبكالوريوس58.785عراق

يذكرحيدر حامد حميد حسن الفهداويطب وجراحة عامةالطبنينوى390
 
2016 - 2015االولصباحيمقبولبكالوريوس58.638عراق

يذكرغيث فواز سلطان عبد هللا الحديديطب وجراحة عامةالطبنينوى391
 
2016 - 2015االولصباحيمقبولبكالوريوس58.54عراق

يذكرعمار لؤي عبد القادر حميد الحياليطب وجراحة عامةالطبنينوى392
 
2016 - 2015االولصباحيمقبولبكالوريوس58.321عراق

يذكرحسين علي غربي ابراهيم الحمدانيطب وجراحة عامةالطبنينوى393
 
2016 - 2015االولصباحيمقبولبكالوريوس57.9عراق

2016 - 2015االولصباحيمقبولبكالوريوس57.551عراقيةانثىعهود كريم شالل مصلح الشقيريطب وجراحة عامةالطبنينوى394

يذكرنبيل محمد كمالطب وجراحة عامةالطبنينوى395
 
2016 - 2015االولصباحيمقبولبكالوريوس57.484عراق

يذكرحارث مثنى عبد القادراحمد يوسف الصرافطب وجراحة عامةالطبنينوى396
 
2016 - 2015االولصباحيمقبولبكالوريوس57.127عراق

يذكرثابت محمد احمد حسن البيغمبرليطب وجراحة عامةالطبنينوى397
 
2016 - 2015االولصباحيمقبولبكالوريوس56.684عراق

يذكرعقيل خليل ابراهيم جاسم العكيديطب وجراحة عامةالطبنينوى398
 
2016 - 2015االولصباحيمقبولبكالوريوس56.617عراق

2016 - 2015االولصباحيمقبولبكالوريوس56.217عراقيةانثىنادية سالم اسماعيل محمود الحياليطب وجراحة عامةالطبنينوى399

يذكراحمد ميعاد مسعودطب وجراحة عامةالطبنينوى400
 
2016 - 2015االولصباحيمقبولبكالوريوس54.251عراق

يذكرعمر ياسر عبد الجبار احمد القصابطب وجراحة عامةالطبنينوى401
 
2016 - 2015االولصباحيمقبولبكالوريوس54.104عراق

يذكركوران محمد حسين عزيزطب وجراحة عامةالطبنينوى402
 
2016 - 2015االولصباحيمقبولبكالوريوس53.429عراق

يصباحيمقبولبكالوريوس57.245عراقيةانثىلمى سعد داود طب وجراحة عامةالطبنينوى403
2016 - 2015الثان 

يصباحيمقبولبكالوريوس55.692عراقيةانثىايمان حميد فتاحطب وجراحة عامةالطبنينوى404
2016 - 2015الثان 

يذكريوسف حازم يوسف عيسى الكاتبطب وجراحة عامةالطبنينوى405
 
يصباحيمقبولبكالوريوس55.534عراق

2016 - 2015الثان 

يذكرفندي مراد خلف عليطب وجراحة عامةالطبنينوى406
 
يصباحيمقبولبكالوريوس55.481عراق

2016 - 2015الثان 
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2017 - 2016االولصباحيجيد جدابكالوريوس86.462عراقيةانثىهبه خالد صبري عبد هللا طب وجراحة عامةالطبنينوى407

يذكرفنار لطيف عزيز حنا قاجيطب وجراحة عامةالطبنينوى408
 
2017 - 2016االولصباحيجيد جدابكالوريوس85.14عراق

يذكرفاضل مشعان محمود عليطب وجراحة عامةالطبنينوى409
 
2017 - 2016االولصباحيجيد جدابكالوريوس83.992عراق

يذكرمصطفى سعد يونس سليمانطب وجراحة عامةالطبنينوى410
 
2017 - 2016االولصباحيجيد جدابكالوريوس80.717عراق

يذكرزيد سعد يونس فتحي البدرانيطب وجراحة عامةالطبنينوى411
 
2017 - 2016االولصباحيجيدبكالوريوس79.887عراق

يذكرعبد هللا سرمد  كوكب علي الجميلطب وجراحة عامةالطبنينوى412
 
2017 - 2016االولصباحيجيدبكالوريوس79.763عراق

2017 - 2016االولصباحيجيدبكالوريوس78.247عراقيةانثىزينة سعد توفيق محمد الشكرجيطب وجراحة عامةالطبنينوى413

يذكراحمد جهاد حميد بطي الفلوجيطب وجراحة عامةالطبنينوى414
 
2017 - 2016االولصباحيجيدبكالوريوس78.11عراق

2017 - 2016االولصباحيجيدبكالوريوس77.986عراقيةانثىرقية فالح عمر محمدطب وجراحة عامةالطبنينوى415

يذكرسامان محمود الياس سفو الهكاريطب وجراحة عامةالطبنينوى416
 
2017 - 2016االولصباحيجيدبكالوريوس77.541عراق

2017 - 2016االولصباحيجيدبكالوريوس76.882عراقيةانثىاسماء زكي محمد يعقوبطب وجراحة عامةالطبنينوى417

يذكرقتيبة محمد سعيد عبد هللا طب وجراحة عامةالطبنينوى418
 
2017 - 2016االولصباحيجيدبكالوريوس76.735عراق

يذكرايثار عبد الحميد جاسر عبد الحميدطب وجراحة عامةالطبنينوى419
 
2017 - 2016االولصباحيجيدبكالوريوس76.255عراق

2017 - 2016االولصباحيجيدبكالوريوس75.865عراقيةانثىهبه هاني سعدون محمد الحسنطب وجراحة عامةالطبنينوى420

2017 - 2016االولصباحيجيدبكالوريوس74.37عراقيةانثىسارة نزار عبد الرزاق ياسين العبدليطب وجراحة عامةالطبنينوى421

يذكرنشأت عبدالحافظ خليل اسماعيل النعيميطب وجراحة عامةالطبنينوى422
 
2017 - 2016االولصباحيجيدبكالوريوس74.35عراق

2017 - 2016االولصباحيجيدبكالوريوس73.671عراقيةانثىاالء اسماعيل خليل اسماعيل العبيديطب وجراحة عامةالطبنينوى423

يذكروسام محمود حسين عليطب وجراحة عامةالطبنينوى424
 
2017 - 2016االولصباحيجيدبكالوريوس73.328عراق

2017 - 2016االولصباحيجيدبكالوريوس73.021عراقيةانثىهبة نوار محمود عبد فتحي المحروقطب وجراحة عامةالطبنينوى425

2017 - 2016االولصباحيجيدبكالوريوس72.948عراقيةانثىسمية اياد عبد الجبار حسينطب وجراحة عامةالطبنينوى426

يذكرعبدالرحمن رياض عبداللطيفطب وجراحة عامةالطبنينوى427
 
2017 - 2016االولصباحيجيدبكالوريوس72.584عراق

يذكرزيدون احمد جوهر محمد امينطب وجراحة عامةالطبنينوى428
 
2017 - 2016االولصباحيجيدبكالوريوس72.52عراق

يذكرسعد خشمان عليوي حسين الحسنطب وجراحة عامةالطبنينوى429
 
2017 - 2016االولصباحيجيدبكالوريوس72.368عراق

يذكرمصطفى رافع شكري محمود النعيميطب وجراحة عامةالطبنينوى430
 
2017 - 2016االولصباحيجيدبكالوريوس71.764عراق

يذكرسعد ياسين علي عبدالرزاقطب وجراحة عامةالطبنينوى431
 
2017 - 2016االولصباحيجيدبكالوريوس70.686عراق

يذكراحمد ستار جبار خميس العبيديطب وجراحة عامةالطبنينوى432
 
2017 - 2016االولصباحيمتوسطبكالوريوس69.936عراق

يذكرسالم طه احمد حسن الجحيشيطب وجراحة عامةالطبنينوى433
 
2017 - 2016االولصباحيمتوسطبكالوريوس69.715عراق
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يذكرعبدهللا محسن ابراهيم عزيزطب وجراحة عامةالطبنينوى434
 
2017 - 2016االولصباحيمتوسطبكالوريوس69.121عراق

يذكرعبدهللا جمعة عبد الغني سعودطب وجراحة عامةالطبنينوى435
 
2017 - 2016االولصباحيمتوسطبكالوريوس68.771عراق

2017 - 2016االولصباحيمتوسطبكالوريوس66.991عراقيةانثىشهد رائد عزت خضر الرحالطب وجراحة عامةالطبنينوى436

2017 - 2016االولصباحيمتوسطبكالوريوس66.797عراقيةانثىرغد فارس سالم علي الصوافطب وجراحة عامةالطبنينوى437

يذكربشار نجيب حمد حسين السبعاويطب وجراحة عامةالطبنينوى438
 
2017 - 2016االولصباحيمتوسطبكالوريوس66.685عراق

يذكرخالد علي حمود حميدطب وجراحة عامةالطبنينوى439
 
2017 - 2016االولصباحيمتوسطبكالوريوس66.505عراق

2017 - 2016االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.394عراقيةانثىريم طلعت علي قداوي القداويطب وجراحة عامةالطبنينوى440

2017 - 2016االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.259عراقيةانثىاقبال يحيى داود وهب المشهدانيطب وجراحة عامةالطبنينوى441

2017 - 2016االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.084عراقيةانثىمينا سهيل عبد الرحمن محمد صالحطب وجراحة عامةالطبنينوى442

يذكرخلف عيد خلف ظاهر العبيديطب وجراحة عامةالطبنينوى443
 
2017 - 2016االولصباحيمتوسطبكالوريوس64.601عراق

2017 - 2016االولصباحيمتوسطبكالوريوس64.586عراقيةانثىساندرا منصور بطرس قس دنوطب وجراحة عامةالطبنينوى444

يذكرحسين خلف حسين عيسى السبعاويطب وجراحة عامةالطبنينوى445
 
2017 - 2016االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.211عراق

2017 - 2016االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.555عراقيةانثىسيلدا سعد هللا غانم علي محمدطب وجراحة عامةالطبنينوى446

2017 - 2016االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.483عراقيةانثىهديل مصطفى سلمانطب وجراحة عامةالطبنينوى447

يذكرعمر خالد شيت خليل البصيريطب وجراحة عامةالطبنينوى448
 
2017 - 2016االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.45عراق

يذكرصالل علي خلف حمد الناصرطب وجراحة عامةالطبنينوى449
 
2017 - 2016االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.292عراق

يذكرفائق حسين علي حسابطب وجراحة عامةالطبنينوى450
 
2017 - 2016االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.279عراق

2017 - 2016االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.141عراقيةانثىمها فائق حسين عليطب وجراحة عامةالطبنينوى451

يذكروعد هللا احمد عويد لطيفطب وجراحة عامةالطبنينوى452
 
2017 - 2016االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.797عراق

يذكرثامر ناصر خضر سالمهطب وجراحة عامةالطبنينوى453
 
2017 - 2016االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.701عراق

يذكرهاشم نوار هاشم محمد الصوافطب وجراحة عامةالطبنينوى454
 
2017 - 2016االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.234عراق

يذكرعبدالقادر اسماعيل سمين وليطب وجراحة عامةالطبنينوى455
 
2017 - 2016االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.009عراق

2017 - 2016االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.907عراقيةانثىشهد هيثم جرجيس عبدهللا البقالطب وجراحة عامةالطبنينوى456

يذكرمصطفى محمد برع شالل الفهداويطب وجراحة عامةالطبنينوى457
 
2017 - 2016االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.439عراق

يذكرعبدالرحمن منير يحيى حموديطب وجراحة عامةالطبنينوى458
 
2017 - 2016االولصباحيمقبولبكالوريوس59.488عراق

يذكرنصر يونس محمد يونس سلطان العباديطب وجراحة عامةالطبنينوى459
 
2017 - 2016االولصباحيمقبولبكالوريوس59.341عراق

يذكرحسين علي عبدهللا عمير اللهيبيطب وجراحة عامةالطبنينوى460
 
2017 - 2016االولصباحيمقبولبكالوريوس59.181عراق
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يذكرمازن ابراهيم فدعم عباسطب وجراحة عامةالطبنينوى461
 
2017 - 2016االولصباحيمقبولبكالوريوس58.973عراق

يذكرمعتز محمد ياسين محمد الطائيطب وجراحة عامةالطبنينوى462
 
2017 - 2016االولصباحيمقبولبكالوريوس58.966عراق

2017 - 2016االولصباحيمقبولبكالوريوس58.813عراقيةانثىميرنا مازن اسماعيل يوسف قصيرطب وجراحة عامةالطبنينوى463

يذكراوس ابراهيم خليل ابراهيم الحياليطب وجراحة عامةالطبنينوى464
 
2017 - 2016االولصباحيمقبولبكالوريوس58.651عراق

يذكروميض خالد حسين صالحطب وجراحة عامةالطبنينوى465
 
2017 - 2016االولصباحيمقبولبكالوريوس57.367عراق

يذكرعالء معاذ صديق شاهينطب وجراحة عامةالطبنينوى466
 
2017 - 2016االولصباحيمقبولبكالوريوس57.36عراق

يذكرعبدالرحمن عامر محمد جرجيس الصوفيطب وجراحة عامةالطبنينوى467
 
2017 - 2016االولصباحيمقبولبكالوريوس56.811عراق

يذكرهشام احمد طلب مبارك الجميليطب وجراحة عامةالطبنينوى468
 
2017 - 2016االولصباحيمقبولبكالوريوس56.289عراق

2017 - 2016االولصباحيمقبولبكالوريوس54.707عراقيةانثىميسرة محمود عليطب وجراحة عامةالطبنينوى469

يصباحيمقبولبكالوريوس58.62عراقيةانثىنبأ محمد خالدطب وجراحة عامةالطبنينوى470
2017 - 2016الثان 

يذكرإبراهيم باسل عبد الكريم شاكرطب وجراحة عامةالطبنينوى471
 
يصباحيمقبولبكالوريوس57.36عراق

2017 - 2016الثان 

يذكرمهند طه صالح محمد االدليميطب وجراحة عامةالطبنينوى472
 
يصباحيمقبولبكالوريوس56.889عراق

2017 - 2016الثان 

يذكرعلي خزعل احمد عليطب وجراحة عامةالطبنينوى473
 
يصباحيمقبولبكالوريوس55.339عراق

2017 - 2016الثان 

يصباحيمقبولبكالوريوس54.894عراقيةانثىأنسام يوسف علي يونسطب وجراحة عامةالطبنينوى474
2017 - 2016الثان 

يذكرعماد صالح حمادي علي الدليميطب وجراحة عامةالطبنينوى475
 
2018 - 2017االولصباحيجيد جدابكالوريوس80.720عراق

2018 - 2017االولصباحيجيد جدابكالوريوس80.365عراقيةانثىضحى رعد طه احمد طب وجراحة عامةالطبنينوى476

يذكرنشوان نجم حميد طب وجراحة عامةالطبنينوى477
 
2018 - 2017االولصباحيجيدبكالوريوس79.675عراق

يذكربسام احمد جاسم عطية الجبوريطب وجراحة عامةالطبنينوى478
 
2018 - 2017االولصباحيجيدبكالوريوس79.517عراق

يذكرمحمود نائل نذير جاسم الحافظطب وجراحة عامةالطبنينوى479
 
2018 - 2017االولصباحيجيدبكالوريوس78.594عراق

يذكرعمر اكرم حسن طهطب وجراحة عامةالطبنينوى480
 
2018 - 2017االولصباحيجيدبكالوريوس78.097عراق

2018 - 2017االولصباحيجيدبكالوريوس76.831عراقيةانثىرحاب طه احمد ابراهيم الطائيطب وجراحة عامةالطبنينوى481

يذكرعلي خالد ابراهيم طب وجراحة عامةالطبنينوى482
 
2018 - 2017االولصباحيجيدبكالوريوس76.686عراق

يذكرابراهيم فرقد خليل شاهين الشاهينطب وجراحة عامةالطبنينوى483
 
2018 - 2017االولصباحيجيدبكالوريوس76.387عراق

يذكرجاسم محمد احمد صالحطب وجراحة عامةالطبنينوى484
 
2018 - 2017االولصباحيجيدبكالوريوس76.060عراق

يذكرسلطان نجم سلطان حسن طب وجراحة عامةالطبنينوى485
 
2018 - 2017االولصباحيجيدبكالوريوس75.388عراق

2018 - 2017االولصباحيجيدبكالوريوس75.248عراقيةانثىرحاب صباح حسين علي اللهيبيطب وجراحة عامةالطبنينوى486

يذكرمحمد سعد محمد خطابطب وجراحة عامةالطبنينوى487
 
2018 - 2017االولصباحيجيدبكالوريوس74.988عراق
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2018 - 2017االولصباحيجيدبكالوريوس74.534عراقيةانثىاسراء بشار رشدي طب وجراحة عامةالطبنينوى488

يذكرسيف محمود احمد حموديطب وجراحة عامةالطبنينوى489
 
2018 - 2017االولصباحيجيدبكالوريوس73.705عراق

يذكرياسين طه  امين طب وجراحة عامةالطبنينوى490
 
2018 - 2017االولصباحيجيدبكالوريوس73.127عراق

يذكرمصطفى راكان صديقطب وجراحة عامةالطبنينوى491
 
2018 - 2017االولصباحيجيدبكالوريوس73.108عراق

يذكراحمد طارق محمد طب وجراحة عامةالطبنينوى492
 
2018 - 2017االولصباحيجيدبكالوريوس73.051عراق

يذكرعبد الرحمن احسان المولىطب وجراحة عامةالطبنينوى493
 
2018 - 2017االولصباحيجيدبكالوريوس72.806عراق

يذكراندي ساجد شمعونطب وجراحة عامةالطبنينوى494
 
2018 - 2017االولصباحيجيدبكالوريوس72.791عراق

يذكروسام امير حازم عبد العزيز الصقليطب وجراحة عامةالطبنينوى495
 
2018 - 2017االولصباحيجيدبكالوريوس72.781عراق

2018 - 2017االولصباحيجيدبكالوريوس72.246عراقيةانثىاماني اسعد سعيد يعقوبطب وجراحة عامةالطبنينوى496

يذكراحمد بشار غانم محمد االعظبطب وجراحة عامةالطبنينوى497
 
2018 - 2017االولصباحيجيدبكالوريوس71.575عراق

2018 - 2017االولصباحيجيدبكالوريوس71.473عراقيةانثىدعاء حمدي نوري حماديطب وجراحة عامةالطبنينوى498

2018 - 2017االولصباحيجيدبكالوريوس71.147عراقيةانثىهند كامل حسقيلطب وجراحة عامةالطبنينوى499

2018 - 2017االولصباحيجيدبكالوريوس70.863عراقيةانثىاريج رعد علي طب وجراحة عامةالطبنينوى500

يذكربابير مراد بروطب وجراحة عامةالطبنينوى501
 
2018 - 2017االولصباحيجيدبكالوريوس70.738عراق

2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس69.451عراقيةانثىميس معن واصل محمد علي محجوبةطب وجراحة عامةالطبنينوى502

يذكرعبد الحكيم هادي صالحطب وجراحة عامةالطبنينوى503
 
2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس69.176عراق

2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس68.682عراقيةانثىاسيل محمود شيت طب وجراحة عامةالطبنينوى504

2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس68.573عراقيةانثىمروى وعد احمد علي الوتارطب وجراحة عامةالطبنينوى505

2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس68.115عراقيةانثىزهراء سعد عبد هللا توفيقطب وجراحة عامةالطبنينوى506

يذكرقيس ممدوح ابراهيم محمود اللهيبيطب وجراحة عامةالطبنينوى507
 
2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس68.079عراق

يذكرابي محمد عمرطب وجراحة عامةالطبنينوى508
 
2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس67.972عراق

يذكرجالل مشكو مرادطب وجراحة عامةالطبنينوى509
 
2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس67.695عراق

2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس67.592عراقيةانثىدالل اياد عبد القادرطب وجراحة عامةالطبنينوى510

2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس66.076عراقيةانثىبنان عبد هللا محمد امين عيسىطب وجراحة عامةالطبنينوى511

يذكرمحمد احمد محمود محمد طب وجراحة عامةالطبنينوى512
 
2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.788عراق

2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.680عراقيةانثىافين نصرت محمد امين طب وجراحة عامةالطبنينوى513

يذكراحمد رعد عامر مخلف النعيميطب وجراحة عامةالطبنينوى514
 
2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.642عراق



التقديرالشهادة المعدلالجنسية الجنساسم الطالب الفرع / القسم الكلية الجامعة ت
نوع الدراسي 

ي/ صباحي 
 
مسائ

سنة التخرج الدور 

يذكرمحمد ثامرابراهيم قاسم حموداتطب وجراحة عامةالطبنينوى515
 
2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.570عراق

2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.416عراقيةانثىمروة مالك خضر شابا ريتوطب وجراحة عامةالطبنينوى516

2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.301عراقيةانثىشذى منعم ابراهيم شريف العالفطب وجراحة عامةالطبنينوى517

يذكرمحمد فالح محمد فهيم طب وجراحة عامةالطبنينوى518
 
2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس65.010عراق

2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس64.538عراقيةانثىفاطمة عبد األمير محمد جوادطب وجراحة عامةالطبنينوى519

يانثىامنية عماد خليل اسماعيلطب وجراحة عامةالطبنينوى520
 
2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس64.201عراق

يذكرعمر خالد عبدهللا علي الحائكطب وجراحة عامةالطبنينوى521
 
2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.951عراق

2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.834عراقيةانثىاسماء محمد شاكرطب وجراحة عامةالطبنينوى522

يذكرعبد االمير مختار نقيطب وجراحة عامةالطبنينوى523
 
2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.585عراق

يذكرعبد هللا صالح عبد هللا طب وجراحة عامةالطبنينوى524
 
2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس63.347عراق

2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.732عراقيةانثىمروة عبد المحسن محمد علي حسن الهاشميطب وجراحة عامةالطبنينوى525

يذكرمحمد احمد عبد الهادي احمد عبد الموجودطب وجراحة عامةالطبنينوى526
 
2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس62.598عراق

يذكرمحمد قتيبة جاسم محمد الحياويطب وجراحة عامةالطبنينوى527
 
2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.339عراق

يذكرفهد ابراهيم حسينطب وجراحة عامةالطبنينوى528
 
2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس61.218عراق

يذكراحمد جاسم عبد حمادي طب وجراحة عامةالطبنينوى529
 
2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.683عراق

يذكرايمن محمد سعيد محمدطب وجراحة عامةالطبنينوى530
 
2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.538عراق

يذكرسفيان سمير عزيز حمدانطب وجراحة عامةالطبنينوى531
 
2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.425عراق

يذكركمال يوسف عبد الجبارطب وجراحة عامةالطبنينوى532
 
2018 - 2017االولصباحيمتوسطبكالوريوس60.380عراق

يذكرحكم سعد عادل عبد السلطانطب وجراحة عامةالطبنينوى533
 
2018 - 2017االولصباحيمقبولبكالوريوس59.940عراق

يذكرزيدون خلف خضرطب وجراحة عامةالطبنينوى534
 
2018 - 2017االولصباحيمقبولبكالوريوس59.757عراق

يذكرحاتم حامد حسين احمدطب وجراحة عامةالطبنينوى535
 
2018 - 2017االولصباحيمقبولبكالوريوس59.701عراق

يذكرضياء يوسف مرعي حسن الجغيفيطب وجراحة عامةالطبنينوى536
 
2018 - 2017االولصباحيمقبولبكالوريوس59.346عراق

2018 - 2017االولصباحيمقبولبكالوريوس59.101عراقيةانثىناريمان صدقي سلطب وجراحة عامةالطبنينوى537

2018 - 2017االولصباحيمقبولبكالوريوس58.794عراقيةانثىعالية علي محمد شريف الشريفطب وجراحة عامةالطبنينوى538

يذكرسفيان خضر علي ذيابطب وجراحة عامةالطبنينوى539
 
2018 - 2017االولصباحيمقبولبكالوريوس58.345عراق

2018 - 2017االولصباحيمقبولبكالوريوس57.962عراقيةانثىلميس سامي نوريطب وجراحة عامةالطبنينوى540

2018 - 2017االولصباحيمقبولبكالوريوس57.875عراقيةانثىرند طالل محمود فنش الصفارطب وجراحة عامةالطبنينوى541



التقديرالشهادة المعدلالجنسية الجنساسم الطالب الفرع / القسم الكلية الجامعة ت
نوع الدراسي 

ي/ صباحي 
 
مسائ

سنة التخرج الدور 

يذكرحارث عبد الغني محمد ظاهرطب وجراحة عامةالطبنينوى542
 
2018 - 2017االولصباحيمقبولبكالوريوس57.783عراق

يذكرجميل صبري قروطب وجراحة عامةالطبنينوى543
 
2018 - 2017االولصباحيمقبولبكالوريوس57.556عراق

يذكراشرف فاضل محمدطب وجراحة عامةالطبنينوى544
 
2018 - 2017االولصباحيمقبولبكالوريوس57.109عراق

يذكرمحمد غانم اسماعيلطب وجراحة عامةالطبنينوى545
 
2018 - 2017االولصباحيمقبولبكالوريوس56.655عراق

2018 - 2017االولصباحيمقبولبكالوريوس56.507عراقيةاني شهد سعد باكوسطب وجراحة عامةالطبنينوى546

2018 - 2017االولصباحيمقبولبكالوريوس55.889عراقيةاني مروج سامي نوريطب وجراحة عامةالطبنينوى547

يذكريحيى محمد وعد هللا طب وجراحة عامةالطبنينوى548
 
2018 - 2017االولصباحيمقبولبكالوريوس54.844عراق

يذكراحمد بشير محمودطب وجراحة عامةالطبنينوى549
 
2018 - 2017االولصباحيمقبولبكالوريوس54.489عراق

2018 - 2017االولصباحيمقبولبكالوريوس54.359عراقيةاني بشرى علي موسى طب وجراحة عامةالطبنينوى550

2018 - 2017االولصباحيمقبولبكالوريوس52.515عراقيةاني دعاء حمادي عبد حمودي العبيديطب وجراحة عامةالطبنينوى551

يذكرعلي عبدالمنعم محمود اسماعيل الطاقة جيطب وجراحة عامةالطبنينوى552
 
2018 - 2017االولصباحيمقبولبكالوريوس59.959عراق

يصباحيمقبولبكالوريوس54.882عراقيةاني تمارا بكر رسول احمدطب وجراحة عامةالطبنينوى553
2018 - 2017الثان 

يصباحيمقبولبكالوريوس54.633عراقيةاني سعدية سعود فرج احمدطب وجراحة عامةالطبنينوى554
2018 - 2017الثان 

يصباحيمقبولبكالوريوس54.362عراقيةاني ايمان عدنان عبد الغني بشير السنجريطب وجراحة عامةالطبنينوى555
2018 - 2017الثان 

يصباحيمقبولبكالوريوس54.358عراقيةاني بيداء رشيد عالويطب وجراحة عامةالطبنينوى556
2018 - 2017الثان 

يذكراشرف عبد السالم حازم حمودي الشهوانيطب وجراحة عامةالطبنينوى557
 
يصباحيمقبولبكالوريوس53.892عراق

2018 - 2017الثان 

يصباحيمقبولبكالوريوس53.875عراقيةاني سماره عمار عباس  طب وجراحة عامةالطبنينوى558
2018 - 2017الثان 

يذكرابراهيم محمد عبد الستارطب وجراحة عامةالطبنينوى559
 
يصباحيمقبولبكالوريوس52.558عراق

2018 - 2017الثان 

يصباحيمقبولبكالوريوس51.888عراقيةاني اية عبدالرحيم مطني عساف الراويطب وجراحة عامةالطبنينوى560
2018 - 2017الثان 


